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Samenvatting 

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt het bestuur van een 
samenwerkingsverband passend onderwijs minstens één keer in de 
vier jaar. Dit jaar was het bestuur van Stichting Passenderwijs aan de 
beurt. 
 
We hebben onderzocht of het bestuur een samenwerkingsverband 
realiseert van voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat 
is om ook in de toekomst goede samenwerking te blijven verzorgen 
rond passend onderwijs. Dit is noodzakelijk om iedere leerling die een 
extra ondersteuningsbehoefte heeft, een passend onderwijsaanbod te 
kunnen bieden. 
 
Hieronder staat een samenvatting van onze belangrijkste conclusies. 
 
Wat gaat goed? 
 
Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen in de regio 
Het samenwerkingsverband helpt scholen in de regio om leerlingen 
die dat nodig hebben zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast 
werkt het samenwerkingsverband samen met de scholen aan 
manieren om leerlingen zo thuisnabij mogelijk naar school te laten 
gaan. 
 
De samenwerking met anderen verloopt goed 
Het samenwerkingsverband heeft regelmatig overleg met de 
gemeenten en de leerplicht. Hierdoor heeft het 
samenwerkingsverband goed zicht op thuiszitters, hoewel die er 
nauwelijks zijn. Ook door contacten met organisaties zoals 
peuterspeelzalen zorgt het samenwerkingsverband voor een soepele 
instroom van leerlingen in het onderwijs. 
 
Snelle inzet extra ondersteuning 
Als scholen extra ondersteuning aanvragen, dan zorgt het 
samenwerkingsverband ervoor dat deze ondersteuning er snel komt. 
Ook de weg naar een plaats in het speciaal (basis)onderwijs verloopt 
zorgvuldig en vlot. 
 
Iedereen zet zich in voor verbetering 
Het samenwerkingsverband gebruikt de uitkomsten van onderzoeken 
om werkprocessen, afspraken en de resultaten te verbeteren. Ook de 
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houding en inzet van de medewerkers van het 
samenwerkingsverband en de scholen is erop gericht om samen te 
werken aan het verbeteren van passend onderwijs op de scholen. 
 
Het financieel beheer van het bestuur is in orde 
Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft 
voor het geven van goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt 
de middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in 
overeenstemming met de wettelijke eisen. 
 
Wat kan beter? 
 
De inbreng van ouders en personeel kan beter gebruikt worden 
Binnen een samenwerkingsverband is er een raad waarin ouders en 
personeel van de scholen (de 'ondersteuningsplanraad') kritisch mee 
kunnen denken over het beleid van het samenwerkingsverband. Deze 
raad is nu erg groot en niet altijd compleet. Het 
samenwerkingsverband kan er voor kiezen om de raad kleiner te 
maken om makkelijker en krachtiger te zijn. 
 
De administratie van verklaringen voor speciale scholen kan scherper 
Als het samenwerkingsverband een verklaring afgeeft dat een leerling 
naar een speciale school kan, dan kan het verband een aantal zaken 
beter vastleggen. Dit kan voorkomen dat er misschien onenigheid 
ontstaat, terwijl het samenwerkingsverband juist zoveel aandacht 
besteedt aan de ondersteuningsroute. 
 
De controle op het bestuur kan ook door mensen van buiten 
Bij elk samenwerkingsverband moeten er mensen het werk van het 
bestuur controleren. Dat gebeurt bij Passenderwijs nu door de 
besturen van de scholen in de regio. Maar dit kan ook door mensen 
die helemaal niet betrokken zijn bij het samenwerkingsverband of de 
scholen, maar toch met een frisse blik het samenwerkingsverband 
weer een stapje verder kunnen brengen. 
 
De continuïteitsparagraaf in het jaarverslag is onvolledig 
Voor een volledig verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat 
de continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. Een 
tweetal onderdelen van de continuïteitsparagraaf troffen we niet aan. 
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Wat moet beter? 
Er zijn geen punten die het bestuur verplicht moet herstellen. 
Aanvankelijk ontbrak een verplicht overleg tussen de 
ondersteuningsplanraad en de intern toezichthouder, maar dit heeft 
het bestuur direct opgepakt en hersteld. 
 
Vervolg 
Wij volgen voor het bestuur van dit samenwerkingsverband het 
gewone toezicht. Dit betekent dat we het samenwerkingsverband 
over vier jaar weer bezoeken, tenzij daar eerder aanleiding toe is. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 
De inspectie heeft in de periode juni en juli 2019 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Passenderwijs. 
 
Bij een vierjaarlijks onderzoek staat de beantwoording van de 
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er 
sprake van deugdelijk financieel beheer? 
 
Vier deelvragen 
Een vierjaarlijks onderzoek voeren we uit aan de hand van vier 
deelvragen: 

1. Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van 
de uitvoering van zijn taken? Kerntaak daarbinnen is dat het 
bestuur ervoor zorgt dat er voor alle leerlingen in het 
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, 
een passende onderwijsplaats beschikbaar is. 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Met deze vier deelvragen richten we het onderzoek op de standaarden 
uit ons waarderingskader binnen de kwaliteitsgebieden 
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
 
Documentenanalyse 
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het 
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd. Het 
gaat bijvoorbeeld om het ondersteuningsplan 2017-2021, de 
jaarverslagen 2017 en 2018, resultaatgegevens en signalen. Bij ons 
bezoek aan het samenwerkingsverband hebben we ook enkele 
aanvragen voor toelaatbaarheid tot speciale voorzieningen bekeken 
en besproken. 
 
Rondetafelgesprekken 
Verder hebben we ter voorbereiding van het onderzoek op 26 juni 
2019 rondetafelgesprekken gevoerd met betrokkenen over hun 
ervaringen met het samenwerkingsverband. We spraken met een 
groep ouders, verschillende schoolleiders van scholen voor regulier en 
speciaal (basis)onderwijs, schakelfunctionarissen tussen het 
samenwerkingsverband en de scholen (zoals begeleiders passend 
onderwijs en ib'ers) en een groep leraren. 
Kort geformuleerd stonden tijdens de rondetafelgesprekken steeds de 
volgende drie vragen centraal: 

1. Wat vindt u van passend onderwijs en wat merkt u daarvan in de 
dagelijkse praktijk? 

2. Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband 
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en welke concrete ervaringen hebt u ermee? 
3. Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken 

krijgen? 
 
Onderzoeksplan 
Hierna stelden we samen met het bestuur en de directeur het 
definitieve plan vast voor het onderzoek op 1 juli 2019. Het bestuur 
heeft daarbij geen specifieke onderwerpen benoemd. 
 
Onderzoeksdag 
Op 1 juli 2019 voerden we gesprekken met de directie, 
vertegenwoordigers van de gemeenten en de directeur van het 
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs over de aansluiting met 
de gemeente en jeugdhulp en met een vertegenwoordiging van de 
ondersteuningsplanraad. 
 
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal 
resterende gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over 
onze bevindingen uit de voorgaande onderzoeksactiviteiten. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden. In dat hoofdstuk geven we in paragraaf 2.1 ook de 
hoofdconclusie weer. 
In hoofdstuk 3 hebben we de reactie van het bestuur op het 
onderzoek en de rapportage opgenomen. 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van ons onderzoek, dat 
wil zeggen: onze oordelen op de standaarden in de gebieden 
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer. 

2.1. Conclusie 

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
Wij concluderen dat Passenderwijs op  alle zes standaarden voldoende 
kwaliteit realiseert. 
Er staat een stevige organisatie die samen met de scholen en besturen 
werkt aan passend onderwijs in de regio. 
 
In onderstaande tabellen staan de oordelen, gevolgd door een 
toelichting. 

2.2. Onderwijsresultaten 

We zijn nagegaan of het bestuur voor alle leerlingen in het 
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, een 
passende onderwijsplaats beschikbaar heeft. Daarvoor hebben we de 
standaard Resultaten onderzocht. In de volgende tabel staat ons 
oordeel. 

Resultaten 
Vervult het bestuur zijn kerntaak en zorgt het dat er voor alle 
leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning 
nodig hebben, een passende onderwijsplaats beschikbaar is (OR1)? 
 
Het bestuur realiseert een dekkend netwerk van voorzieningen voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als leerlingen 
ondersteuning nodig hebben dan is deze vlot beschikbaar. Als deze 
ondersteuning vanuit de jeugdhulp moet komen, dan is deze dankzij 
de samenwerking met regionale partners zoals de gemeenten 
beschikbaar. 
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Thuisnabij en zo regulier mogelijk 
Het samenwerkingsverband voorziet in een dekkend netwerk door 
scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en de aanwezigheid van 
begeleiders passend onderwijs. Binnen de regio zijn er geen scholen 
voor speciaal onderwijs (so). Om leerlingen zoveel mogelijk binnen de 
regio onderwijs te bieden zijn de ondersteuningsmogelijkheden 
binnen het sbo uitgebreid. Voor leerlingen die meer nodig hebben dan 
dit, zijn er goede afspraken met so-scholen net buiten de regio zodat 
leerlingen daar terecht kunnen. 
 
Scholen en gemeentelijke partners zijn tevreden met de inzet van de 
begeleiders passend onderwijs in het regulier onderwijs. Ook over de 
samenwerking tussen de scholen onderling en met het 
samenwerkingsverband zijn de verschillende betrokkenen positief. De 
houding en bereidwilligheid van het samenwerkingsverband om mee 
te denken in oplossingen wordt gewaardeerd. Wij herkennen dit beeld 
en delen deze mening. 
 
Regionale samenwerking op verschillende niveaus 
De samenwerking met partners binnen en buiten de regio is duidelijk 
georganiseerd. Zowel op bovenregionaal niveau als meer op het 
niveau van casuïstiek. 
Een mooi voorbeeld van de bovenregionale samenwerking is de 
'Samenwerkingsagenda Passend onderwijs'. Een samenwerking 
tussen meerdere samenwerkingsverbanden en gemeenten in de regio 
Utrecht West. Begin 2019 is deze samenwerkingsagenda geëvalueerd 
en gaat in op de eerder gestelde doelen, de resultaten en een voorstel 
voor de nieuwe periode 2019-2022. 
 
Ook is er binnen het samenwerkingsverband veel aandacht voor de 
doorgaande lijnen van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) naar 
het primair onderwijs (po) en de doorgaande lijn van het primair naar 
het voortgezet onderwijs (vo). Doordat leerlingen vanaf 2,5 jaar al in 
beeld zijn, kan het samenwerkingsverband (pro-)actief sturen op de 
instroom van leerlingen in het onderwijs. Indien van toepassing kan 
het samenwerkingsverband ook direct bij instroom zorgen voor de 
juiste ondersteuning. 
 
Het samenwerkingsverband kent weinig tot geen thuiszitters. 
Leerlingen die toch uitvallen, zijn tijdig en goed in beeld. De 
afstemming en samenwerking met de gemeenten en jeugdhulp is 
actief en draagt bij aan het gericht vinden van oplossingen. 
De samenwerking met de gemeenten richt zich ook op het goed in 
beeld hebben van leerlingen met een vrijstelling van de plicht tot 
inschrijving op een school (artikelen 5a en 5b van de Leerplichtwet). 
Hiermee laat het samenwerkingsverband zien zich actief in te zetten 
voor passend onderwijs voor leerlingen die mogelijk eerder geen 
onderwijs ontvingen. 
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Ondersteuningstoewijzing is vlot en zorgvuldig 
De ondersteuningstoewijzing verloopt vlot en is kritisch. De Centrale 
Toewijzingscommissie (CTC) kent procedures en werkafspraken, 
vastgelegd in een handboek. In het traject van het aanvragen van 
extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen voor het sbo en 
so is veel aandacht voor het betrekken van ouders en het zorgvuldig 
doorlopen van de afgesproken procedures. Hierdoor zijn er niet of 
nauwelijks klachten of bezwaren. 
De doorlooptijd van een aanvraag tot het besluit is erg kort, namelijk 
vier weken. Waar het samenwerkingsverband alert op moet zijn is dat 
het een procedure opschort als blijkt dat niet alle benodigde 
informatie aanwezig is. Dit betekent dat het samenwerkingsverband 
de aanvraag tijdelijk stillegt en de aanvragende school en ouders 
hiervan op de hoogte stelt. 

2.3. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij we antwoorden geven op de deelvragen. 
 
In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we geen 
oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. We geven 
alleen een oordeel op de drie standaarden afzonderlijk inclusief een 
toelichting. 

Kwaliteitszorg 
Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de 
uitvoering van zijn taken (KA1)? 
 
Het bestuur beschikt over een systeem van kwaliteitszorg en heeft 
mede daardoor voldoende zicht op de uitvoering van het beleid en 
werkt hiermee aan verbetering van de kwaliteit. Hiermee voldoet het 
bestuur aan de basiskwaliteit. 
 
Planmatig werken aan verbetering 
Het ondersteuningsplan bevat de afspraken en het beleid van het 
samenwerkingsverband. Het is het startpunt van de uitvoering van 
passend onderwijs in de regio. Het ondersteuningsplan heeft een 
looptijd van vier jaar, maar krijgt jaarlijks een update om voortgang 
zichtbaar te maken. Deze voortgang is ook in lijn met hetgeen 
terugkomt in het jaarverslag. 
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Het planmatig werken gebeurt zowel op basis van interne als externe 
informatie. Gedurende een planperiode doet het 
samenwerkingsverband zelf onderzoek naar de werking en uitvoering 
van het beleid en de gemaakte afspraken in de regio. Maar ook doen 
externe partijen onafhankelijk onderzoek naar onderdelen van het 
beleid. Hierdoor beschikt het over verschillende bronnen en data om 
het beleid te monitoren, evalueren en zo nodig bij te stellen. 
 
Het beleid van het samenwerkingsverband en de gemaakte afspraken 
hebben een groot draagvlak bij de scholen. Contacten met 
verschillende medewerkers binnen het samenwerkingsverband zijn 
daarin cruciaal. Zo geeft de directieadviesgroep (DAG) de directie 
gevraagd en ongevraagd advies en is een belangrijke bron van 
informatie en realiseert hiermee het draagvlak voor 
beleidsontwikkeling. Ib-overleggen (intern begeleiders), de 
begeleiders passend onderwijs en de coördinatoren per gemeente 
vormen de ogen en oren van het samenwerkingsverband op de 
scholen. Het samenwerkingsverband haalt actief informatie op uit de 
scholen en gebruikt dit bij de verbetering van het beleid. 
 
Kwaliteitscultuur 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
Het bestuur kent een professionele kwaliteitscultuur, die ook zichtbaar 
is bij de medewerkers van de bureauorganisatie en andere 
betrokkenen bij het samenwerkingsverband. Ieder werkt vanuit zijn 
eigen rol aan de verbetering van de taken van het 
samenwerkingsverband. 
 
Taken en verantwoordelijk zijn vastgelegd 
Het bestuur van het samenwerkingsverband wordt gevormd door 
(een vertegenwoordiging van) de aangesloten schoolbesturen. In het 
bestuursreglement en een mandaatbesluit is vastgelegd hoe het 
bestuur en het intern toezicht functioneel van elkaar zijn gescheiden. 
Het mandaatbesluit regelt dat de bestuurlijke taken zijn 
gemandateerd aan een algemeen directeur. Dit biedt het bestuur de 
mogelijkheid zich volledig toe te leggen op het uitvoeren van het 
intern toezicht. 
 
Een beschrijving van het toetsingskader is ook onderdeel van het 
bestuursreglement. Het geeft de criteria die centraal staan bij de 
uitoefening van het intern toezicht. Aan deze criteria zou het bestuur 
moeten toevoegen dat het ook toezicht houdt op de doelmatige 
besteding van de middelen en de verantwoording daarover. 
 
Onafhankelijkheid van het intern toezicht kan nog verder groeien 
Het samenwerkingsverband werkt met een onafhankelijk voorzitter. 
Deze fungeert naast als sparringpartner voor de algemeen directeur 
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ook als voorzitter van het toezichthoudend bestuur. 
Wij hebben met het bestuur gesproken over de mogelijke risico's die 
wij zien bij de huidige werking van de governance. Hoewel er een 
positieve en op samenwerking gerichte cultuur heerst binnen het 
samenwerkingsverband, kan deze cultuur onder druk komen te staan. 
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het bestuur besluiten moet 
nemen die een of meerdere schoolbestuurders harder raken dan 
andere. Dan is er een risico dat schoolbestuurders bij de uitvoering 
van het intern toezicht op het bestuur van het samenwerkingsverband 
hun eigen belangen mee laten wegen. Hierom kan het 
samenwerkingsverband overwegen om te gaan werken met (zoveel 
mogelijk) externe leden in het intern toezicht. Dit is een punt dat het 
bestuur kan betrekken bij een van de evaluaties of onderzoeken die 
het uitvoert naar het eigen functioneren. 
 
Veel aandacht voor positie en expertise van medewerkers 
Omdat het samenwerkingsverband personeel in dienst heeft, beschikt 
het samenwerkingsverband over een medezeggenschapsraad (MR-P). 
Ook hiervoor zijn de nodige taken en verantwoordelijkheden 
vastgelegd en zijn er per schooljaar jaarverslagen beschikbaar. 
Daarnaast kent het samenwerkingsverband een handboek personeel 
waarin diverse personele regelingen zijn uitgewerkt. 
 
Inrichting en positie van de ondersteuningsplanraad kan beter 
Binnen een professionele organisatie zoals die van Passenderwijs kan 
het functioneren van de ondersteuningsplan verbeteren. Het 
samenwerkingsverband neemt de raad serieus en hecht aan een 
goede samenwerking, maar de raad heeft regelmatig vacatures. Dit 
kan te maken hebben met de omvang van het aantal leden. Door de 
ondersteuningsplanraad kleiner te maken kan het slagvaardiger zijn. 
 
Verantwoording en dialoog 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen (KA3)? 
 
Wij beoordelen de verantwoording en dialoog als Voldoende. 
Het bestuur stelt een informatief jaarverslag op en voert de dialoog 
met veel verschillende betrokkenen binnen en buiten het 
samenwerkingsverband. 
 
Het jaarverslag geeft inzicht in het handelen van het bestuur 
Het bestuur stelde een informatief jaarverslag op waarbij het ingaat 
op de doelen van het ondersteuningsplan. Daarnaast geeft het 
jaarverslag inzicht in de keuzes en overwegingen van het bestuur. Zo 
legt het bestuur bijvoorbeeld een relatie met eerdere 
herstelopdrachten van de inspectie (2017) en opmerkingen die zijn 
gemaakt door de accountant. Het bestuur geeft puntsgewijs aan wat 
die opmerkingen waren en wat het hiermee gedaan heeft. Hierdoor is 
het voor belanghebbenden en belangstellenden goed te volgen welke 
overwegingen het bestuur heeft gemaakt en hoe deze zijn betrokken 
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bij het maken van bestuurlijke keuzes voor het beleid. 
De verantwoording en de begroting geven ook een kijkje in de 
toekomst. Zo bevat het jaarverslag een overzicht van de huidige 
kengetallen en prognoses voor de toekomst. Dit geeft blijk van een 
vooruitziende blik en proactieve en planmatige houding. 
 
De kritische dialoog wordt breed gevoerd en is gericht op de inhoud 
Het samenwerkingsverband heeft een compleet uitgewerkt 
communicatieplan, waarin is uitgewerkt hoe Passenderwijs 
communiceert, met welke doelgroepen en over welke inhoud. 
Doelgroepen zijn vertegenwoordigers van scholen, kernpartners en 
direct betrokkenen bij kinderen. 
Gesprekken met bijvoorbeeld de gemeenten, leerplicht, jeugdhulp en 
voorschoolse voorzieningen dragen bij aan een kritische dialoog over 
het beleid, de uitvoering en verbetering hiervan. Ook omdat het 
samenwerkingsverband dit doet aan de hand van evaluaties en 
onderzoeken, zoals de 'Evaluatie Samenwerkingsagenda Passend 
onderwijs 2016-2018'. 
 
De interne dialoog met de verschillende overlegorganen en 
medewerkers van het samenwerkingsverband zijn belangrijk in de 
dialoog tussen het samenwerkingsverband en de aangesloten 
scholen. 
Hoewel het overleg van het bestuur met de ondersteuningsplanraad is 
opgenomen in het communicatieplan, ontbreekt het wettelijk 
verplichte tweejaarlijks overleg tussen de intern toezichthouder en de 
ondersteuningsplanraad. Dit overleg had tot het onderzoek ook nog 
niet plaatsgevonden. Daarmee miste het intern toezicht een relevante 
bron van informatie over het functioneren van het bestuur, en liet het 
bestuur kansen liggen voor het versterken van kritische tegenspraak. 
Direct na het onderzoek heeft het samenwerkingsverband ons laten 
weten deze gesprekken direct op te nemen in de gesprekkencyclus. 
Een herstelopdracht is daarom niet nodig en we gaan ervan uit dat het 
bestuur ervoor zorgt dat deze gesprekken daadwerkelijk plaatsvinden. 

2.4. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de 
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en 
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële 
doelmatigheid. 
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De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als 
Voldoende. Het Financieel beheer is dan ook beoordeeld als 
Voldoende. 
 
Continuïteit 
Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. Wij hebben 
geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit voor het 
ondersteunen van scholen in het bieden van passend onderwijs 
binnen nu en twee jaar. 
Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten. 
 
Tekortkomingen continuïteitsparagraaf 
Voor een volledige verantwoording in het bestuursverslag is het nodig 
dat het bestuur hierin de verplichte onderdelen vanuit de 
continuïteitsparagraaf vastlegt. De volgende onderdelen van de 
verplichte continuïteitsparagraaf troffen we niet aan in het 
bestuursverslag 2018: 
-  Rapportage aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem 
Er wordt niet beschreven welke resultaten met het 
risicobeheersingssysteem zijn bereikt en welke aanpassingen 
eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren. 
-  Overzicht personeel in fte 
Het overzicht van de personele bezetting is incompleet voor wat 
betreft de jaargangen 2019 t/m 2021. 
 
Wij verwachten dat het bestuur hieraan gedegen aandacht besteedt in 
de volgende jaarverslagen, omdat een volledige en duidelijke 
verantwoording erg belangrijk is om een beeld te vormen van de 
sturing in de organisatie en van verwachte ontwikkelingen. 
 
Doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan 
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid 
raken. Er zijn tijdens het onderzoek geen signalen van mogelijke 
ondoelmatigheden aangetroffen die hebben geleid tot een gesprek 
met het bestuur. 
 
Rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor het 
samenwerkingsverband als Voldoende. Wij baseren ons hierbij op de 
bevindingen van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht 
op de financiën van het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende 
informatie een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het 
gebied van de financiële rechtmatigheid. In het onderzoek bij stichting 
Passenderwijs leidt de weging van de beschikbare informatie tot een 
positief oordeel. 
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2.5. Afspraken over vervolgtoezicht 

De inspectie wijkt bij dit samenwerkingsverband voor het 
vervolgtoezicht op de kwaliteit niet af van de reguliere termijn van vier 
jaar. Een jaarlijkse risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen de 
inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht alsnog aan te scherpen. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
In zijn reactie op het conceptrapport d.d. 8 oktober 2020 laat het 
bestuur weten op welke manier het de bevindingen uit het rapport 
betrekt of al heeft betrokken. 
 
Algemeen 
Het bestuur kan zich vinden in de inhoud en strekking van het 
conceptrapport. 
De conclusie dat Passenderwijs, op basis van samenwerking scholen 
helpt bij het ondersteunen van leerlingen, ziet het bestuur als een 
bevestiging dat de organisatie en beleidsvoering binnen het 
samenwerkingsverband staat en als zodanig gewaardeerd wordt. Het 
doet het bestuur dan ook deugd dat Passenderwijs, ook naar oordeel 
van de inspectie, erin slaagt om onze missie ‘voor elk kind een zo 
thuisnabij mogelijk aanbod’ zo goed als mogelijk te realiseren. 
 
De inspectie geeft aan dat Passenderwijs met de scholen naar 
manieren zoekt om ondersteuning zo thuisnabij mogelijk te 
organiseren, dat er goed zicht is op het beperkt aantal thuiszitters en 
dat ondersteuning snel beschikbaar wordt gesteld. Dit op basis van 
een gedragen kwaliteitsbeleid en gezonde financiele bedrijfsvoering. 
 
De inspectie concludeert dan ook dat er een stevige organisatie staat 
die samen met de scholen en besturen werkt aan passend onderwijs 
in de regio. 
 
Specifiek 
Hoewel er geen punten zijn die het bestuur verplicht moet herstellen, 
geeft de inspectie wel een aantal aandachtspunten mee die wij zullen 
meenemen in onze komende planperiode. 
Hieronder een nadere toelichting. 
 
De ondersteuningsplanraad (OPR) is erg groot en niet altijd compleet. 
De inspectie adviseert de raad kleiner te maken om krachtiger te zijn. 
 
Passenderwijs is gestart met een herpositionering van de OPR. De 
raad wil zich positioneren als ‘critical friend’ van het bestuur van 
Passenderwijs. Dit betekent meer dan éénmaal per 4 jaar instemmen 
met het ondersteuningsplan. Zo ziet de OPR een rol voor zichzelf 
weggelegd in het gevraagd maar ook ongevraagd adviseren van de 
directie van Passenderwijs. Dit op basis van signalen uit de 
onderwijspraktijk waarbij de kwaliteit van argumenten leidend is. 
Om slagvaardig te kunnen adviseren op basis van lokale signalen is 
besloten het vertegenwoordigingsprincipe los te laten en een 
samenstelling op basis van gemeentelijke indeling met behoud van de 
50%-50% verdeling personeel/ouder te organiseren. 
 
De administratie van verklaringen voor speciale scholen kan scherper 
Het bestuur heeft ter verheldering contact gezocht met de inspectie 
voor nadere toelichting op dit punt. De inspectie geeft aan dat de 
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wettelijke eisen rondom ondersteuningstoewijzing prima op orde zijn. 
Het betreft hier echter een punt met betrekking tot de Algemene wet 
bestuursrecht (valt niet onder toezicht van de inspectie, vandaar 
aandachtspunt). Namelijk het benoemen van het opschorten van een 
termijn. 
 
Passenderwijs hanteert dit soms als bijvoorbeeld een dossier niet 
compleet is. Deze opschorting is onvoldoende benoemd en kan 
Passenderwijs verweten worden. 
De inspectie hecht er waarde aan dit punt te benoemen omdat dit als 
onderdeel van de ‘administratieve afhandeling’ verwijtbaar is bij een 
Geschillencommissie en onvoldoende recht doet aan de 
zorgvuldigheid waarmee Passenderwijs haar ondersteuningsroute 
heeft ingericht. 
 
Het bestuur neem dit aandachtspunt ter harte en zal in haar 
ondersteuningsroute duidelijker aangeven dat er mogelijkheid is tot 
het opschorten van een termijn en wat hiervan de gevolgen zijn voor 
de besluitvorming binnen een redelijke termijn zoals aangegeven in de 
Algemene wet bestuursrecht. 
 
De controle op het bestuur kan ook door mensen van buitenaf 
De controle op het werk van het bestuur vindt bij Passenderwijs plaats 
door besturen van scholen in de regio. De inspectie geeft de suggestie 
om mensen hierbij te betrekken die helemaal niet betrokken zijn bij 
Passenderwijs maar toch met een frisse blik het 
samenwerkingsverband weer een stapje verder kunnen brengen. 
 
Het bestuur neemt de suggestie van de inspectie mee in het te voeren 
bestuurlijke themagesprek ‘governance’. In dit gesprek wordt met een 
extern adviseur nog eens gereflecteerd op de keuzes die destijds zijn 
gemaakt inzake functionele scheiding van intern toezicht en bestuurs- 
en uitvoeringstaken. Daarnaast gaan bestuursleden met elkaar de 
dialoog aan waarop en in welke hoedanigheid we elkaar aanspreken 
oftewel: herkenning en erkenning van besluitvorming als collectief 
versus individueel bevoegd gezag. 
 
De continuïteitsparagraaf in het jaarverslag is onvolledig 
Een tweetal onderdelen van de continuïteitsparagraaf in het financieel 
jaarverslag werd door de inspectie niet aangetroffen: 

• Overzicht personeel in fte laat geen doorkijk naar komende jaren 
zien. 

• Rapportage aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem laat geen beschrijving van 
resultaten zien en welke aanpassingen eventueel worden 
doorgevoerd. 

 
Ten aanzien van het overzicht personeel kan het bestuur mededelen 
dat de doorkijk naar de komende jaren in de continuïteitsparagraaf 
van 2019 wel is opgenomen. 
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Het aandachtspunt rondom het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem kan het bestuur niet helemaal duiden omdat de 
accountant in zijn verslag van bevindingen inzake de jaarrekening 
2018 heeft geconstateerd dat “… de opzet van AO/IB gelet op de 
doelstelling daarvan voldoende is. Tevens hebben wij vastgesteld dat 
er sprake is van een adequate werking van de AO/IB. Dit levert een 
positieve bijdrage aan het ‘in control zijn’ van uw organisatie...” Het 
bestuur zal dit specifieke aandachtspunt van de inspectie meenemen 
in het gesprek met de accountant inzake de bevindingen over 2020. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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